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Het voorkomen van Hydrotaea irritans (Fallén) in Nederland en haar rol als 
overbrenger van zomerwrang (zomermastitis) bij runderen (Dipt., Muscidae) 
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ABSTRACT. — Distribution of Hydrotaea irritans (Fallén) in the Netherlands and its role as a 

vector of summer mastitis in cows. Arguments are given why Hydrotaea irritans (Dipt., 

Muscidae) may be considered as by far the most important factor in transmitting summer 

mastitis in heifers and dry cows. In the Netherlands, the fly seems to be associated with sandy 

soils. 

In het oosten en zuiden van ons land treedt in het zomerseizoen bij kalveren, pinken en droog¬ 

staande koeien in de weide een gevreesde ziekte op, de zgn. zomerwrang of zomermastitis. Ze 

manifesteert zich in een ontsteking van de uier, waarin de ubiquitaire bacterie Corynebacterium 

pyogenes (Clage) Eberson voorkomt, die algemeen als de veroorzaker wordt beschouwd. Aange¬ 

taste kwartieren van de uier zijn in de regel voor de melkwinning verloren. 

Sommige streken, soms zelfs bepaalde weilanden, lijken in het bijzonder voor de ziekte gepre¬ 

disponeerd te zijn. Saes (1970) heeft een overzicht van het voorkomen van zomerwrang in Lim¬ 

burg gegeven. Uit begeleidende kaartjes in deze publikatie blijkt dat er naast uitgesproken 

„wrangstreken” ook gebieden zijn waar de ziekte onbekend is, o.a. het overgrote gedeelte van 

Zuid-Limburg. 

Reeds lang heeft men aangenomen dat wrang door vliegen wordt overgebracht. In het bijzon¬ 

der was Hydrotaea irritans als zodanig verdacht totdat Tarry & al. (1978) deze vlieg definitief als 

overbrenger aantoonden. De overbrenging is een mechanische en de bacterie moet voor het sla¬ 

gen van de infectie uiteindelijk in het tepelkanaal terechtkomen. De frequente melkstroom bij 

lacterende koeien maakt het begrijpelijk dat de infectie hier niet aanslaat. 

Ondanks dat Hydrotaea irritans zgn. prestomale tanden op haar proboscis bezit (Makhanko, 

1973), is ze toch niet in staat een intacte huid te verwonden. Derhalve is het noodzakelijk dat 

reeds wonden aanwezig zijn die in contact met het tepelkanaal staan. In het algemeen zullen 

deze in de omgeving van het slotgat moeten liggen, waar de afstand tot het tepelkanaal niet te 

groot is. 

Waarschijnlijk dragen stekende vliegen in belangrijke mate tot het veroorzaken van verwon¬ 

dingen bij. Een aantal stekende tweevleugeligen komt regelmatig op runderen voor (Evenhuis, 

1979). Lyperosia irritans (Linnaeus) (Muscidae) moet ongetwijfeld als de belangrijkste worden 

beschouwd. Voor zover we konden nagaan komt deze vlieg gedurende vrijwel het gehele zomer¬ 

seizoen overal in Nederland voor waar koeien buiten lopen. Ze is in ons land nauw aan het rund 

gebonden, zowel de imagines als de larven, die zich in koevladen in het weiland ontwikkelen. Op 

warme zomerdagen zuigen de vliegen bij duizenden bloed op één enkele koe, vooral op die 

plaatsen waar de huid vrij dun is. De verwante steekvlieg Haematobia stimulans (Linnaeus) komt 

waarschijnlijk eveneens door het gehele land voor, vooral in het voorjaar en het najaar, doch is 

veel minder talrijk. Ze is ook niet specifiek voor het rund; we hebben haar eveneens op het 

paard aangetroffen. Nielsen & al. (1972) noemen nog een aantal soorten Diptera die bloedzui- 

gen bij runderen in Denemarken, doch die ons inziens bij ons minder belangrijk zijn als veroor¬ 

zakers van invalspoorten voor Corynebacterium pyogenes. 

Het aanslaan van een infectie is dus van diverse factoren afhankelijk. Wij zijn echter van me¬ 

ning dat Hydrotaea irritans verreweg de belangrijkste factor is. De volgende argumenten mogen 

dit verduidelijken. 

1. Coïncidentie in de tijd. Wrang treedt voornamelijk op in de maanden juli en augustus, als ook 

Hydrotaea irritans volop in het veld aanwezig en actief is en de uiers van runderen in groot aantal 

omzwermt. De vlieg is evenwel niet aan het rund gebonden. Ze is in Engeland de veroorzaker 

van de gevreesde „broken heads” bij schapen (vgl. Tarry & Boreham, 1977). Ook de mens om- 
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zwermt ze op warme zomerdagen. Op deze wijze kan haar aanwezigheid in het veld zeer eenvou¬ 

dig worden vastgesteld. Vooral bij zeer warm weer kan ze bijzonder hinderlijk zijn. Ze vervolgt 

de mens dan in zwermen en probeert op zijn gezicht en kleren te gaan zitten zodra hij stilstaat. 

Het is nu bij veehouders bekend dat wrang bij voorkeur enkele dagen na zulke weersomstandig¬ 

heden optreedt. 

2. Coïncidentie betreffende de plaats. Zoals reeds vermeld treedt wrang vooral op in bepaalde 

streken van ons land. Om nu nauwkeuriger gegevens te verkrijgen over de verspreiding van de 

vlieg in Nederland hebben we op enkele dagen met geschikte weersomstandigheden in juli 1979 

diverse plaatsen bezocht en getracht om vast te stellen of Hydrotaea irritons daar al dan niet aan¬ 

wezig was. Het constateren geschiedde door na te gaan of we zelf omzwermd werden en door 

waarnemingen aan uiers van koeien in de weide. Bij dit laatste maakten we soms gebruik van 

een verrekijker. 

Uiteraard was het de bedoeling de plaatsen waar wrang optrad te correleren met de plaatsen 

waar Hydrotaea irritons werd waargenomen. Voor de provincie Limburg konden we ons wat het 

eerste betreft richten naar de publikatie van Saes (1970). Voor het optreden van wrang elders 

waren we op inlichtingen van dierenartsen aangewezen welke echter onvolledig waren. 

Bij de keuze van de plaatsen van onderzoek werden we vooral geleid door de grondsoort, 

vooral waar deze over grote gebieden min of meer homogeen is. We beperkten ons tot een ruwe 

indeling in zandgrond, kleigrond en veengrond. Daar bekend is dat de vliegen zich graag in 

struikgewas ophouden, werd tevens de begroeiing in acht genomen. Overigens hebben we waar¬ 

genomen dat omzwerming soms op enkele honderden meters afstand van struikgewas kan 

plaatsvinden. Het zijn vrijwel uitsluitend de wijfjes die mens en dier lastig vallen. 

Nadat op 27 juni 1979 bij Renswoude was vastgesteld dat de vlieg voor het verrichten van 

waarnemingen in voldoende aantallen voorkwam, werd met het verspreidingsonderzoek een 

aanvang gemaakt. Waar de vlieg geconstateerd werd ( + ) trad ze in dusdanig grote aantallen op 

dat met zekerheid kan worden aangenomen dat waar ze niet werd opgemerkt (-) ze daar ook in¬ 

derdaad ontbrak. 3 juli: Staphorst (zand) ( + ); Lelystad, 3 plaatsen (klei) (-); Nijkerk (zand) ( + ). 

In Lelystad werden we door de heren Drs. F. Ph. Talmon en Drs. G. M. Zimmer (Centraal Dier¬ 

geneeskundig Instituut) begeleid. 6 juli: Limburg: Douvergenhout, 3 plaatsen (klei) (-); Schin- 

veld (zand) ( + ); Nuth, 2 plaatsen (klei) (-); Kelmond (klei) (-). 10 juli: Noord-Brabant: Haps, 2 

plaatsen (klei) ( + ); Oeffelt (zand) ( + ), Oeffelt (klei) ( + ), Oeffelt (zand) ( + ), Oeffelt (klei) (-), 

Oeffelt (klei) (-), Oeffelt (zand, klei en veen vlak bij elkaar) ( + ), Oeffelt (klei) ( + ). 11 juli: Bos¬ 

koop, 2 plaatsen (veen) (-), Wassenaar, 2 plaatsen (zand) ( + ), Zegveld (veen) (-). 25 juli: Scher¬ 

penzeel (zand) ( + ), Maarsbergen (zand) ( + ), Aalsmeer (veen) (-), Barendrecht (klei) (-), Maars¬ 

bergen (zand) ( + ). 

Beschouwen we de hier vermelde waarnemingen, dan blijkt dat Hydrotaea irritons niet overal 

in ons land voorkomt. Wel blijkt haar aanwezigheid in sterke mate gecorreleerd te zijn met 

zandgrond. Op kleigrond en veengrond ontbrak ze op een viertal uitzonderingen na, nl. twee bij 

Haps en twee bij Oeffelt, waar ze op kleigrond geconstateerd werd. 

Om nu het verband tussen grondsoort en voorkomen van de vlieg te begrijpen, is het noodza¬ 

kelijk haar levenswijze te kennen. Ondanks dat de vlieg op de plaatsen waar ze voorkomt vaak 

bijzonder talrijk is, is haar levenswijze pas sedert enkele jaren opgehelderd door Tarry & Kir¬ 

kwood (1974). Ze heeft één generatie per jaar; de imagines zijn vanaf de tweede helft van juni tot 

ver in september in het veld aanwezig. De eieren worden niet zoals bij de andere Muscidae die 

met runderen geassocieerd zijn in of bij de mest gelegd, doch in vochtige grond waar deze door 

bomen en struikgewas beschaduwd wordt. De uit de eieren komende larven leven eerst sapro- 

faag, doch in het derde (laatste) stadium als roofvijanden van andere insektelarven. Ze overwin¬ 

teren in dit stadium en verpoppen in het voorjaar. 

Een groot gedeelte van haar levenskringloop brengt Hydrotaea irritans in de bodem door en 

het is derhalve niet verwonderlijk dat de aard van de grond haar voorkomen in belangrijke mate 

bepaalt. Waarom nu juist zandgrond voor haar ontwikkeling vereist is, is onbekend; misschien is 

het aan de structuur van deze grondsoort te wijten. Dat ze in vier gevallen in oostelijk Noord- 

Brabant ook op kleigrond is aangetroffen, kan gemakkelijk verklaard worden doordat in dit ge- 
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bied zandgrond en kleigrond op korte afstanden met elkaar afwisselen. De vliegen kunnen zich 

heel goed in zandgrond ontwikkeld hebben en naar koeien op kleigrond zijn toegevlogen. Overi¬ 

gens is de hier aangenomen indeling in drie grondsoorten erg grof. Er zijn natuurlijk allerlei vari¬ 

aties en overgangen en het is op het ogenblik onmogelijk om uit te maken in hoeverre zand met 

andere bestanddelen gemengd kan zijn om de larve toch nog goede ontwikkelingsmogelijkheden 

te bieden. 

Uit de resultaten van het verspreidingsonderzoek is het niet eenvoudig een verband tussen het 

voorkomen van Hydrotaea irritons en het optreden van wrang vast te stellen, te meer daar wij 

over beide nog onvoldoende zijn ingelicht en ook andere factoren behalve de grondsoort, zoals 

vochtigheid van de grond en de nabijheid van struikgewas en bomen, mede een rol spelen. Toch 

zijn er goede aanwijzingen die voor een sterke positieve correlatie pleiten. Zowel wrang als Hy¬ 

drotaea irritons lijken voornamelijk aan de diluviale zandgebieden van oostelijk en zuidelijk Ne¬ 

derland gebonden te zijn. Eén van de meest sprekende feiten is het ontbreken van zowel wrang 

als de vlieg in het Zuidlimburgse kleigebied, terwijl beide in het zandgebied van de Brunssumer 

heide geconstateerd zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het wranggebied in Zuid-Lim- 

burg door Saes (1970) iets te westelijk is aangegeven. 

Daarentegen werd de vlieg ook in het westen van het land waargenomen en wel in het duinge¬ 

bied bij Wassenaar, niet alleen in de buitenduinen waar weilanden met koeien ontbreken, maar 

eveneens op de uiers van koeien in weilanden in het gebied van de binnenduinen. Over het op¬ 

treden van wrang aldaar is ons niets bekend geworden. 

Aan het onderzoek werd medegewerkt door de heer H. J. Vlug (IPO) en J. A. Romberg (IPO), 

de laatste met een subsidie van het Fonds Hinderpreventie Veeteeltbedrijven. Dr. J. M. F. Saes, 

Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Limburg, Heythuysen, dank ik voor het corrigeren 

van het manuscript. 
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PERSONALIA 

Op 28 februari jl. overleed op 87-jarige leeftijd de heer H. Neijts, sinds 1961 lid van onze vere¬ 

niging. Zijn interesse betrof vooral de Lepidoptera. Aanvankelijk trokken alleen de macro’s zijn 

aandacht, later — maar toen was hij al achterin de 70 — ook de micro’s. Hij heeft in aanzienlijke 

mate bijgedragen tot een betere kennis van de faunistiek van de vlinders in de oostelijke helft 

van Noord-Brabant. 


